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BUILDING HAS EVOLVED™  

   ®NUDURA תקרהטכנולוגיית 
  

 תכונות המוצר     ביצועים מעולים
 

בעלת בידוד  מערכתא יה®NUDURA  תקרה טכנולוגיית

משפרת את ביצועים גבוהים אשר מפחיתה את חדירת האוויר ו

 .תרמיהגישור ה
  

 אגדי עץ  ניתן על ידי מסבכיםחיבור מכני מהיר וקל ל

  מוטבעים

   מפחיתה את ( מ"מ 83) 1½ "החפיפה ההיקפית של

 .חדירת האוויר

  אינם מכילים את החומרים המזיקים בפוטנציהCFC  או

HCFC. 

  לעבודהבטוח. 

 111%  למחזורניתנים. 

  פתרון מהיר וחסכוני לבידוד לתוספת על רצפות לא

ים או 'קוטג, מוסכים, קירות ותקרות בבתים, מבודדות

 .בניינים מסחריים
 

 
  

 הזמנהאריזה ו
  
 (.מ"מ 38) 8 182" -ו (מ"מ 76) 2 583"בעובי  זמין-
 חבילה8כמות  עובי  אריזה -

  7         (מ"מ 76) 2 583"
  4        ( מ"מ 38) 8 182"
  4        ( מ"מ 83) 8 683"
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     ®NUDURA תקרהטכנולוגיית 

 ברחבי הבנייה בחוקי האחרונות בשנים חלו אשר ייםשינו

 עתה דורשים, האחרונות השנתיים במהלך ובמיוחד העולם
 וכן החיצונית הבניין מעטפת של הבידוד בכמויות עליה

 .הבניין של הכוללת לאוויר באטימות שיפורים
 הבאים הנהלים אחר לעקוב חייבים, אלה משינויים כתוצאה

 של  התקרה טכנולוגית את כהלכה להתקין כדי
NUDURA®החדשות לדרישות עמידתה את להבטיח כדי 

 הדרכה מספקים זה במסמך המפורטים הנהלים. הללו
 ואף האלה בדרישות עמידה להבטיח כדי שניתן ככל למתקין

 .להן מעבר

 

ית טכנולוגיפרויקט  נה שלהתקהלפני תחילת :  הערה

ות קומיהמ רשויות הבנייה הקפד לבדוק עם, שלך התקרה

 -ה או ערך  R-ה ערךדרישות הביצועים של כדי לקבוע את 

U מערכת טכנולוגיית התקרה . באזור שלךתקרות  לבידוד

 מוליכות תמספק, לעיל כפי שמפורטת, NUDURAשל 

 שטף חום שלשל  תרמית משוערת

 (6.301 W/m2 at -241 C) 2 Btu/hr/ft2 at -111 F 
 R46 -שווה בקירוב לבידוד  ערך אשר משקף

(RSI 8.1 או ערך U K• 20.123 W/m )בטמפרטורה זו. 

 חוקעם דרישות ה מיםנא ודא שביצועי הבידוד הזה תוא

 תהיה דרישה אם. הפרוייקט שלך המקומי שלך לפני תחילת

 תהרכבאותו ל יש להוסיף, רמות הללולמעבר בידוד נוסף ל

  מוצר טכנולוגיית התקרהל בידוד מעל או מתחתה
NUDURA®קיטור מחסום הששמים את לפני  אר בזאתהמתו

 .קירות גבסוגימור 

 
 

 

 

 חומרים

שווה ערך עבור  או( מ"מ 12.6) ½" ני שללוח גבס תק• 

 או( מ"מ x 2483מ "מ 1219)   x 8' '4 -האזור שלך ב

כדי . (אירופה8בריטניה)מ "מ x 2400 מ"מ 1211 לוחות של

יש  פשוט( שכבה לכל) שיש לשים לחשב את הסכום הנדרש

 פנלהשטח של כל  הסופי ולחלק לפיהתקרה שטח לקחת את 

 פסולתפקטור  ואז להוסיף( 82m 2.33או  ft 2/32)גבס 

 .םימתא

 

 ®NUDURAטכנולוגיית תקרה של  יבוע( מ"מ 38) 8 ½"• 

 (גבסהקיר בכמו  לוחות ש יהיה אותו מספרומספר הדרה)

לוח  ברגים לכל 21מינימום ) 11 'מס ®NUDURAברגים • 

 (תקרהטכנולוגיית 

 כהנמובעל התפשטות  ®NUDURAקצף • 

 •x 36" "12  (300 מ"מ x 914 מ"מ ) של חתוכיםקטעים 

 ®NUDURA של אטומה למים8אטומה לרטיבות ממברנה

  פל על פי ציר האורךמקו( אוויר8םאדימפני מחסום מגן )

 x  38מ "מ 2.3טר וק) x "½1 7' קירות גבס מס לברגים • 

 (קודהמשתנה לפי  כמותה) (מ"מ

  פוליאתילןמ (בידוד) מחסום אדים( מ"מ 1.15) מיל 7• 

 

 :כלים
 סימון עטי •   מדידה סרט • 

 מסור גבס•   גירמצופה חוט • 

 קירות גבס למעלית •   יםברג אקדח• 

 לאקדח קצף מנקה•   אקדח קצף • 

פיגום ( לנעילה נתנית, תמתגלגל)התקנה  תפלטפורמ• 

בייקר

 

 

 נייםנתונים טכ
  
  

 ת בדיקהשיט יצוק EPS תכונות פיזיקליות של בידוד

ASTM 
         דרישות       

ULC 5701-97 

 (1סוג )

   רהתק טכנולוגיית

NUDURA®          

 1 סוג
         (וביע 1)"ת ההתנגדות תרמי

hr.ft2.°F/BTU (m
2
. ° K/w)  

C-518 8.6: מינימלית 

 (1.75: מינימלית)
   8.32                 

(1.76) 
              חדירות אדי מים

Perm.(ng/Pa.s.m
2
) 

E-96 5.8: מקסימום 

 (811: מקסימום)
           1.61             

(41) 
 1.0 1.5: מקסימום D-2126 % יציבות ממדית

                 לכפיפה חוזק                   

           PSI (kPa) 
C-203 25: מינימלית 

 (161: מינימלית)
31                   

(551) 
 1.8 7.1: מקסימום D-2842 % ספיגת מים 
                    דחיסהלחוזק                  

PSI (kPa) 
D-1621 11: מינימלית 

 (61: מינימלית)
           14          

(86) 
 42 24: מינימלית D-2863 %ל חמצן ואינדיקציה לגב
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בניין שלך אין שום ב התקנה אםהשל אזור  הדלג על הכנ:  הערה

 .עומס-ות נושאותמחיצתנאי להשפעה 

 
 מחיצות בבניינים עם תקרה יתטכנולוגי לשהתקנה ל הכנה

 עומס -נושאות

 
המשתמשים  יםמסחריהמבנים למגורים או רוב ה, באופן כללי

או  מסגרות גגמכילים  ®NUDURAטכנולוגיית התקרה של ב

מרחב המחייה כדי ב ים בצורה חופשיתשופרש בךמסרשתות 

של תוכנית מסגור , עם זאת ,לפעמים. המוצר לבודד אותו בעזרת

 ותפנימי מחיצותלשאת על גבי  הגג מבנהלהוות קריאה ל היכולגג 

פצל מ מעשהל – אל תוך היסודות דרך המבנההגג  את העומס של

יש  ,במקרים אלה. לשני אזורים נפרדים תקרהה יתטכנולוגיאת 

 הבאים ולבצעם על מנת להתקין אתה התקנ-קדםהצעדי לנקוט את 

כדי  תומכותבין קורות או ה התקרה מעל קו התקרה יתטכנולוגי

 פעולה זו היא יותר. אלהה האזוריםבידוד דרך ה פותלהקל על רצי
 צדימשני  יםפתוח תקרהבהרווחים  בעודע בשלב זה וציבל קלה

 .המחיצה

נושאת העומס  של המחיצה ליניאריהאורך הסך מדוד את  1

 של תקרהה טכנולוגיית על ידי להיות מכוסה כהצרי אשר

NUDURA® . זה ייתן לך את (. 'מ 2.44) 3' -בחלק את הממד הזה

לכיסוי מעל  שתצטרך התקר יתטכנולוגי פנלים המספר הכולל של

   .ההמחיצלקירות 

מסגור ה חלקיאופייני בין ה הפתיחה מרחק רשום אתד וומד 2

 562) 22 ½"בדרך כלל זה יהיה . מחיצההקיר  לתוך הנישאים

 םמרכזיבין ( מ”מ 711) 24"מרווחים של ב מסבכיםעבור  (מ”מ

במרווחים של  או קורות גג מרישיםעבור ( מ”מ 861) 14 ½"או 

צריך  ,רחק הזה משתנהאם המ. םמרכזיבין  (מ”מ 417) 17"

 .בהתאםולתכנן , רשום את זהל

 גזירה תחילה ידי-התקנה זו עללהדרושים  הפנליםאת  ןהכ 3

במקביל ) הפנליםכים של וארהצדדים ה ינשב קטעים חופפים של

 יתטכנולוגיפנל זאת על ידי קודם הנחת  העש .צמדהההרצועות ל

 ועותהחלק עם הרצ)על משטח העבודה  לוח שטוחעל מהתקרה 

 2" במרחקשני קווים גיר חוט העם  סמן, (הפנים כלפי מעלהעם 

 .של הפנל ארוךהחלק המשני צדי ( מ”מ 51)

, ךאנה ןמ 11˚של  קבע זווית ,באמצעות המסור, לאחר מכן 4

החתך גיר כך שה קווי שורותלאורך  פנליםחתוך את שולי ה

 צהכלפי מטה והחוצה לכיוון ק נוטהקצה משופע הוא עם  המתקבל
בצדדים הקצרים של הפנל שנותרו החלק החופף קצוות . הפנל

    .ניתן להשאירן כפי שהן

מן הפנלים ך כל אחד וחתסמן ו יםישרקווי חיתוך באמצעות  5

כל ]חלקים שווים לארבע  ,פנלה לרוחבו של 4בשלב  אשר הכנת

 [.רוחב( מ"מ 711) 2' -אחד כ

 הצמדהות האת הצד עם רצועב הצ 5ור משלב עם החלק הגז 6

מסגור ה לקיבין ח אופייניהמרחק הפתיחה באמצעות , למטה כלפי

שורה זו : הערה. שודרהחתך הרוחב את  סמן, 2שנרשם בשלב 

רצועת ההצמדה עם ( רצועות ההצמדהעם בצד )להתיישר  העשוי

 .חלק שאתה חותךשל ה יתמרכזה

ך וחת ,נטייה מן האנך 11˚-ב חיתוךהאת להב  קבע, שוב 7

קטע הלהב לכיוון עיקר את ה והטה 7קו המסומן בשלב לאורך ה

 תצורב תיצור חיתוך חותך שאתה הסופי הקטעש כך שמדדת

 .טרפז

, מחיצהאזור הנושא בעומס ברך מעל הואלקטע ה אתמרכז  8

מקום בלוח העליון של המחיצה דרך רצועת להברג את הקטע 

 .(מ”מ 126)  "x 5  11 ' באמצעות ברגים מסההצמדה של העץ 

 םהשהיכן קטע ה משופע לאורך קצותהקצה ה עלקצף  שים 9

  .תקרהקורת האו  מסבךשל ה נההתחתו חגורת העמודאת  יםוגשפ

הקטעים  המכסה את, התקרה טכנולוגיית של השני הרובד 11

שימוש  באמצעות עליו להקל ניתן, 8עד  6שהותקנו בשלבים 

 כדי ץהע רצועתאת  כווןלו 5 שלבב שנחתכו המלאים בקטעים

חגורה  עם מסבכים עבור. המחיצה עםשאלה יהיו בקו אחד 

 טכנולוגית של( מ"מ 38) 8 ½" העובי את יםהתואמ תחתונה

 לשמש יוכלו פנליםה של הבלתי חתוכים החפיפה קצות, התקרה

. התחתונות מסבךת הוכל קטע שיוארך מעבר לחגור כדי לחפוף

 חרוק דרשוי אלה קטעים, קשר לעומק החגורות התחתונות לאל

. שיידרש ככל ,אנכייםה לקיםחה או מסבךסבכת ה סביב ספציפי

 של רצועות ההצמדה עם מתיישר יםרגהב הידוק כי הקפד: הערה

  .מתחתיה המותקנים תקרהה טכנולוגית

 ,מומיקול פנלג את ההבר, מהכדי התאל לאחר שחתכת 11

לחלקי  סביבגם באותה מידה וקצף לאטום את הקצוות והוסף 

בעל  ספריי קצףלהוסיף ייתכן שתצטרך  . םקיתממשמה ךמסבה

גבס  ותלוחשל בכל הממשקים  ®NUDURA התפשטות נמוכה של

בעל הכותרת התקנת לוח קטע של מסמך זה ל מתחת ניםמותקה

 .וניגבס ראש
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 ההתקנה שטח תנהכ
חייבת להיות מתוכננת  NUDURA התקרה של יתטכנולוג התקנת •

הסתיימה  הגג עבודת הנחת רעפי כלש אחרי כך שהיא תתרחש רק

חלקי המחיצות הפנימיים אשר אינם  כל של ההתקנהאך לפני 

 .נושאים עומס

 נת הבאים מחוץ לטכנולוגיית נמתוכ חשמלו אינסטלציהצנרת  כל •

NUDURA (מסגרת או )שטחעל הנדרשים לעבור מ קירותה 

 טכנולוגיתש לפני PVC שרווליבתוך  להיות צריכים התקרה

 לשירותים חיבורה או על מנת להקל על ההזנה מותקנת התקרה

 .יותר מאוחר אלה

ובמיוחד מנורות , תאורה גופי, הכנות לפתחי אוורור פנימיים •

 להיות צריכים דומים אחרים התקנים או מאווררי תקרה, עציץ

 לפנישניתן  ככל התקרה מסגורומוכנסים לתוך  מראש מתוכננים

 אלה פריטים להתקין או) התקרה טכנולוגייתההתקנה של  תחילת

עם  או מקומיה מפיץה קשר עם צור (.ו זמניתב

www.nudura.com התקנהשל  אלה היבטים המכסים לפרטים. 

( מ"מ 1.15) מיל 7 (בידוד) םאדי מחסום גיליון להתקין שודר •

 כגון חיצוני עם חומר בידוד תרמי ממוסגר קירב יםאלמנטהכל  על

 להתממשק שידרשו קטעיםב, 2 בקומהדורמר  חלון בקטעים של

למערכת הקירות של  ®NUDURA התקרה של טכנולוגית עם
NUDURA® .חייב להימשך ולחפוף אל תוך הצד  (בידוד) מחסום האדים

 שבהם ®NUDURA הקירות של מערכתמרכיב ב כל שלהפנימי 

חפיפה על מנת למספיק אורך  להםצריך להיות ו איתם ורחיב

 ®NUDURA התקרה של טכנולוגית לחפוף אל תוך הצד הפנימי של

 .שזו מונחת במקומה לאחר

 

 ®NUDURA של התקרה טכנולוגית התקנת
 

 כלליות הנחיות
 תפרים בפאנלשה להבטיח כדי שלך ההתקנה עבודת את תכנן •

 משולבים לסירוגין תקרהה גיתטכנולוהשכבות ב ושל גבס קיר של

 שילוב מדורג וחופף([. מ"מ 711) 2' היסט של ידי על כלל בדרך]

מערכת  של יותר גדולה אוויר אטימות מבטיח תפרים של זה

 .הבידוד

 

החפיפה  עיצוב את בחשבון לקחת צריכה שלך ההתקנה: חשוב •

 ממשיכה ההתקנה. תקרהה טכנולוגית הפנלים של של המשתלבת

 של" החופשיים" החשופים הקצוות אם בקלות יותר הרבה

. החדר מרכז כיווןול מהקירות הרחק ממוקמיםהחפיפה המשתלבת 

 במבט, תמשיך ההתקנה בובמקום  בחדר הדיעמב(. 2 איור ראה)

 המוצאפנל , גגב מסבכיםל במקביל הממשיכים הקירות אחדעל 

 ףחופ – י שלךשמאלה צדב ממוקמתה פינההמ להתחיל צריך שלך

 פנליםה, זו מנקודה. מסבךלפנלים כלפי חוץ לאורך מרווחי ה

 .החדר מרכז לכיוון ימינהו מהפינה חוץ כלפי יותקנו

 

  יונראש גבס לוחהתקנה של 

 שלהגנה תרמי  מחסום מספק הגבס לוח של הראשון הרובד

 של במקרה התקרה הפנלים של טכנולוגיית של העליון המשטח

 .הגג טחש או גגה עליית בתוך שריפה

 

עם אורכה  החל הגבסות לוח של הראשונה שורהאת ה תכנן 1

 דרישות לפי פעל. התקרהמרווחי קורות  או המסבך לקורות בניצב

  כלל בדרך] וריווח גבס קירבורג דרוש ל סוג לגבי מקומיות קוד

ולכל היותר  פנלה קצות לאורך מרכזייםבין ( מ"מ 218) 3" -ב

 [.יםימבנ יםרכיב אורךל םמרכזיבין ( מ"מ 417) 17"

( מ"מ 711) 2' -ל גבסה קיר של הראשון החלק את תוךח 2

 יישרתמ אשר( מ"מ 2483) 3' - מ שקצר לכל אורך שהוא רוחב

 .הגג מסגור או המסבך פריסת עם טובהכי 

 מסבךה למעלית במקביל קירה מול העמדה ידי על התחל 3

רשומות לפי הדרישות ש ברגים עם למקומו גבסה קיראת  חזקו

 .לשמאלך הממוקמת מהפינה שלך והתחל את ההתקנה למעלה

 הסופי הקירתרחק מן מ ,החדר מרכזלו ימיןל לעבוד ךהמש 4

 יםשרמיו לא מסודרים לסירוגין הם הגבס לוח חיבורי כיווודא 

שים לב : הערה(. מ"מ 711) 2' או אחד מסבךמרווח  לפחות

סרט  רשתדו אינה גבסה לוח חיבורי של הראשונה השכבהש

 .הדבקה

שים קצף על : בלבד עומס תונושא תומחיצשל  התקנה 5

 לוחות עם תממשקותמ אשר הגבס ותקיר בין חיבורי הסגירה

 נושאות מחיצותה כל מעל שהותקנו לפני כן תקרהה טכנולוגית

 רווחי כלש להבטיח כדי אלה אזורים על להקפיד יש. עומסה

 התקרה כנולוגיתט התקנתש לפני אלה יםמתבצ נאטמו האוויר

 (8 איור ראה. )מתחילה
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 8איור                                                                                                              

BUILDING HAS EVOLVED™  

    ®NUDURA טכנולוגיית תקרה

 1טכנולוגיית בידוד שכבה 

 הגובלים בכל התקרה טכנולוגיתשל  הפנלים כל של הקצוות לכ 6

 יצירת ידי על להתקנה להיות מוכנים חייבים חיצוני אנכי קירמצב של 

קצף  ספריי ימולאו עם אשר, הללו הקצוות לאורך משופעת זווית חתוך

 מותקנים שהפנלים לאחר NUDURA בעל התפשטות נמוכה של

 זו מטרה. קצוות הכנה של שתי ידרשו הגובלים לפינות הפנלים. במקומם

 :כדלקמן מושגת

 העבודה משטח על( למטה רצועות כלפי) הלוח את מניחים. א

 יםשתלבמה קצוותה משני (מ"מ 51) 2" קו של גיר וסמן קו מדוד. ב

 .הבולטים

 וריאציות: הערה) .ךאנמעבר ל 11˚להב המסור לזווית של  את קבע. ג

קתדרלה  תקרת בבסיס קיריבורי הח עם ממשקל וידרש זו זווית של

 (.גגלנטיית ה בהתאם

 פנימה מצביעה להבה זוויתשכך  הגיר קווי לאורך לחתוך: חשוב. ד

 פנלה של הצד מכך פרופיל וכתוצאה(. 4 איור ראה) פנלה לכיוון במרכז

 .5 באיור לזה שמוצג דומה יופיע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5איור                                                 4איור 

 החוצה פונה החפיפה קצה עם פינהתוך הל הראשון הפנל את התקן 7

 באמצעות למקומו את הפנל והברג הפנל של ימין לצדו בסיום מהקיר

 מסגור או המסבך התחתונות של הרצועות לתוך המשובצות עץ רצועות

 711) 24" ב םחיבורו (מ"מ 127) "x 5 11 'מסברגים  באמצעות גגה

 חזק ותקןמ הוא הפנלש להבטיח מנת על להקפיד יש. םמרכזיבין ( מ"מ

 .הקיר משטחי לשני האפשר ככל

 ושלב( 7 שלבב כמפורט חתוך) הפנל עם הקצה המשופע את מקם 8

 מצד לקיר צמוד קודם ותקןאשר ה פנלה של החופף הקצה מעל אותו

 .למקומו בורגחזק עם ו שמאל

 גיעתש לפני ממש עד 6 שלבב כמתוארהפנלים  בהתקנת המשך 9

 הנותר המרחק את דומד. שלך המוצא מנקודת הרחוקה חדרה לפינת

 את והעבר מותקןה האחרון הפאנל של החפיפה קצה של הפנימיחלק מה

( מטההרצועות מונחות כלפי ) תקרהה יתטכנולוגי לש הבא לפנל הממד

 .פנלה לקצה מקבילסמן קו גיר ו

 שמתואר כפי) זה קו לאורך פעושהמ חתוךה על חזור 11

 .(ד7 שלב תחת

 להתאיםוהקפד  למקום זהה האחרון החלק הברג את 11

 .קודם לכן שהותקנו הפנלים עם ובקו אחד פינהתוך הל חזק אותו

 של רצופה שורה כל עבור 11 עד 6 שלבים על חזרו 12

 הנגדי הצד כלפי עובד בזמן שאתה תקרה טכנולוגית פנלים של

 לשמור הקפד, שורה בכל. החדרשל  נגדיתה האלכסונית הפינהו

 .(7 איור) םחיבוריה כל של על הסידור
 6איור         

בעל  קצף ספריי באמצעות, מותקנים הפנלים כלש לאחר 13

 קצוותב בזהירות קהזר, NUDURA התפשטות נמוכה

ההיקף  אומל מסביב קצף מלאי הקיר משטחי סמוכיםה המשופעים

מתפשט על  קצף שים, בנוסף (.6 איור ראה) לתקרה ההתקנה של

 של השטח כל פני על החשופים פנלה פרקי כל את לאטום מנת

 .ההתקנה
   

   7איור    
 

 קיר מרית או שטוח שירות בסכין השתמש, ההקשחה לאחר 14

 של השטח פניאת  שטחכדי ל העודף הקצף את לגלח חדה כדי גבס
 .תקרה טכנולוגית הפנלים של

 

 2 שכבה בידוד טכנולוגית
 

 שכבהל בניצבותקן י תקרה טכנולוגית של השני הרובד 15

 תשנמצא החדר של בפינה להתחיל חשוב, שוב. הראשונה

 מקביל כאשר אורכם הפאנליםאת  ממקם שאתה בזמן שמאלךל

 .(3 איור ראה) לאורך המרישים
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 3איור 

 כל על חזור, הראשונה השכבה ופן עקבי עםבא ,כן כמו16 

 הפנלים של הקצוות להכנת 7 בשלב המפורטות ההוראות

 .אנכי קיר לכלבכל צורה  הגובלים

 ,הראשונה שהשתמשת בשכבה הברגים באותם השתמש17 

 עץל צמדההה רצועות בה נקודה כל ןולעג כדי ברגים שים הפעם

 .התקרה חופפות בהצלבה את טכנולוגיית

 של ההתקנה את להשלים כדי 14 עד 6 שלבים על ורחז18 

 .תקרהה יתטכנולוגי של השנייה השכבה

 מסביב להיקף אדים8התקנת אטימת אוויר

חתוך  לאחר ההקשחה, קצףה איטום השלמת עם: חשוב19 

 תההיקפיאדים 8האוויראטימת  את שים, קצף ספרייאת עודפי ה

 חיתוך ידי על קיר ומפגש עם התקרה טכנולוגית פנל כל בין

 של האיטום תממברנשל ( מ"מ 815) 12" רצועות בעובי
®NUDURA (. מ"מ 814) 8' אורךבממברנה  רצועותל אותן וקפל

 אורך של אחד חציב השחרור נייר את אחורנית לקלף בזהירות

בצורה הדוקה אל תוך  קירהמיקום ב על אותו נחהו ממברנהה קטע

 (8 איור ראה. )קרהתה טכנולוגיתשל  והפנל המפגש בין הקיר

 

 
 8איור 

 

 ןיתקלה כדי יותר קטנים מיוחדים קטעים לחתוך, בנוסף20 

שים את ממברנת האיטום ו ותגובלה קירה תופינ מצבי בכל

  .11 באיור שמוצג כפי בהצלבה
 

 
 11איור 

 

 כאשר יםאד8אווירלשים את רצועות האיטום ל המשך21 

אטימה שלמה של היקף ל עד( מ"מ 51) 2" -פים בהקטעים חופ

 .הקיראל  תקרהה

 

 ִסיּום

 גבסה ותלוח התקנת של הגמר שכבת השלמת לפני22 

, חיווט אינסטלציה עבור ותהמחוספס הכניסות כלש וודא, תקרהב

 הושלמו 'וכו עציץ מנורות, תקרה מאווררי, תקרה גופי, אוורור

 .קבועה להתקנה ומוכנות כראוי

 האטומים EPS קצףה פנליםש פי על אף, וףלבס23 

, את החוק תואמיםה (בידוד) אדים כמחסום לתפקד מסוגלים

 אווירל אטימות עבורממרבית הדרישות החדשות בחוק  כחלק

 מאוד לשים סרט ממליצה NUDURA, הבניין מעטפת של תמוגבר

 (בידוד) אדים מחסום( מ"מ 1.15) מיל 7 מינימלי של ף בעובירצי

, התקרה טכנולוגית של המלא פניםה שטחכל  פני על ילןפוליאתמ

 קיר פני על ומודבק הקיר לאורך( מ"מ 152) מינימום 7" חופף

NUDURA לנקוט יש, שוב. אושרמ אוויר מחסום סרט באמצעות 

 הגופים כל סביב אוויר8םאדיה אטימת את להשלים כדי זהירות

 .התקרה טכנולוגית ים אתדרוחה

 שכבהל בניצב הגבס ותלוח של וםהסי שכבת את שים24 

 מתיישרים לא התפרים כלווודא ש התקרה טכנולוגית של השנייה

 ראה) קודם שהותקנו חומר של השכבות משלוש אחת אף עם

 (.11 איור

 

 11איור 
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